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، كما نشتمم  لى للة   Uنشتمم هذن ن  ي  نلشري   لى أار  اا أاار نلغيب نل  أ ن سا رسال هللا 

ا لل ال   لي ا أو ل ف  ا، ف اسب أن يعتي نف    اا نألحكام ونفسائم نل  تتعل   مم ن  از ، ونلسا س
 بهيرن ه يف هذن نفاض . -رمحه هللا  -

نإلسرنع: ض  نإلب اء، وأصم نإلسرنع: نلعنلة يف  ] ) أسرع ا باجلنازة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -يقال 
 : "أسر ان با  از " فيه وء ان:- ليه نل ال  ونلسالم  -نلشيء. وقاله 

: نإلسرنع با  از   لى سويم نلعمام، وإاا أن يكان ارن ه: - ليه نل ال  ونلسالم  -أن يكان ارن ه إاا 
 نإلسرنع  لى سويم نخل اص.

فراا نإلسرنع  لى سويم نلعمام، فافرن  به: أنه إذن تايف نفيه، فالانءب  لى ور ته وأهله، واا ش  ه 
ويوا ر بال ال   ليه، وال حيو  ءثته وال ي  ره. فيكان ه ا: وحضره: أن يوا ر بتغسيله، ويسرع يف تكفي ه، 

نإلسرنع يف جت يزه، ونإلسرنع يف محله، ونإلسرنع يف نل ال   ليه، مث بع  ذلم نإلسرنع يف  ف ه. ف ذن نفعى 
 نلعام ها نألقاى وها نلظاهر.

ونألكمم إذن مُحله ن  از   لى  لكا بعِ نلعلماء قال: إن نفرن  باإلسرنع: نإلسرنع يف نفشي، وأن نألفضم
نألكتاف: أهنا يسرع سا يف نفشي، ويكان نإلسرنع  ون نلرام، أ : ال يسرع نل اا إسرن اد ش ي ند، كا ر  
وكالرام نلذ  يكان يف نل انف. وإمنا يكان إسرن اد بني بني، وهذن نلقال قانه  ا ونح   اا نلشرنح، ونألول 

 .-إن شاء هللا تعاىل  -ويعتم ه ل ن ا   ، وهان نألقاى يسلكه ئائفةن اا نلفق اء، 

إذن كان نفرن  با  ي : نإلسرنع بافيه، في ل  لى  ] ) أسرع ا باجلنازة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 
يف  ن  ي   Uأن نلانءب  لى نفسل : أن ال يتر ر بع  أن يتحق  اا وفا  نفيه، وق  أك  ذلم نل يب 

: ) ال حيم  يفة اسل   أن حُتو  بني   رني أهله   ف ل هذن ن  ي  -    أ   نو  و اه  -نل حي    ه 

قاهللا: ) أسرع ا باجلنازة، قإن  U، عن النيب -رضب هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 211] 
 تك صاحلةب: قخري تقدم هنا لليه، ولن تك س ى ذلك: قشر  تضع نه عن رقابكم ( [.
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 لى أنه ال جياز نلتر ر يف تغسيم نفيه وتكفي ه، بم نلانءب  لى أهله: أن يوا رون بسر ة ؛ اا أءم جت يزه 
ي وغي نلت ويه  لي ا: يستثى اا هذن ن ك : أن يكان نفيه وتغسيله وتكفي ه ونل ال   ليه. ولكا ه اي أاارن 

 ق  اات فنر د، وُشم هم هذه نلسكتة نل  أصابته ننت ى واات بسوو ا؟ أم أنه الزنله فيه حيا ن؟

، أو أ  ي ءر ةد اا نفخ رنت، أو أ مي  ليه مث بع  ذلم أصابته  فهذن كان أاره التوساد: أصابه سواتن
اا نألحانل ونلظروف نل  يعرف ا نألئواء، ونل  تاءب نا اد اا ن ي ة، ونا اد اا ن ذر  سكتةن، أو حنا ذلم

يف   م نفوا ر ، فحي ئذ : جيب نل ي ؛ ألن نألصم: أنه حيي، وال جياز نإلق نم  لى تغسيله وتكفي ه إال بع  
له وتكفي ه، ولذلم ذكر بعِ أن نتحق  اا ااته. فهذن ك ا  لى شم   أنه اات: فال جياز أن نوا ر بتغسي

نلعلماء، وذكر بعِ نلثقات: أنه رمبا فتحه نلقوار وُوء  نفيه ءالساد وقا  ند، ونلسوب يف ذلم: أنه ت يوه 
، ويوا رون به فيغسلانه، مث يفي ، وإذن أفا : فهنه رمبا نض رب ءسمه وتغا  نلسكتة فيظا أهله أنه ايهن

ت يف نلقن، بسوب نلغمة ونحنواا نل ف ، ف ذن الشم أنه يفضي إىل حاله، فانكت  يف أنفاسه نأل ا  واا
، ونف  اص  ليه يف قال ل ر  نلعلماء: أنه ال جياز نإلسرنع بافيه إذن  ضياع حراة نفسل  وإهالكه ب ون ح   

تسمى  ُشم يف وفاته. وه ا اسرلةن كثر ن  ي     ا، وتعتن اا نفسائم نل ازلة يف هذه نلع ار، وهي نل 
بو"اسرلة اات نل اا "، أو اا يسميه بعِ نألئواء بو"نفات نلسرير ": حي  إنه   ر أن نفريِ يوقى قلوه 
، ف ذن نل اع ياص  بكانه ااتاد لل اا . فهذن  نابضاد ولي  فيه أ  حركة ، وال يكان يف ءسمه أ  إحساا 

سه وبقي قلوه ي وِ، ف م حنك  بافاته؟ أو شخ   نألئواء نل اا ، و وه ئوياد أنه ايه نل اا ، مث بقي نف
 ن تظر إىل أن نتحق  اا ااته بسكان قلوه وننق اع نفسه؟

: أن -إن شاء هللا  -ن تل  نلعلماء نفعاصرون يف هذه نفسرلة، وبع  نل ظر وترام نأل لة: توني أن ن   
وال تكفي ه، إال بع  سكان قلوه  نألصم أنه حيي، وأنه ال جياز نإلق نم  لى سحب ن  از   ه، وال تغسيله

، مث أفا  بع  -وهي  ابتةن  -ااااد. وق  ح  ه حان ا  : حن إن بعض   رمبا ءل  أكثر اا مثان س انت 
ذلم وها حيي!! فاألار لي  اا نلس الة مبكان: أن حيك  مباته ا  وءا  نل الئم نلظاهر  نل  ت ل  لى 

سلب أهم نلك   نإلحساا وءعل   ا  ذلم يف حك   -تعاىل  - حياته، وه ا     أ لة، أوهلا: أن هللا

فا ركة   چ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گچ نألحياء، وقال تعاىل: 
باقيةن، ونإلحساا افقا ن، وا  ذلم ل حُيك  مبا  ، وإمنا  ا ون إىل ن يا ؛ ألن هللا أ ذ نلع    لى نفسه: 
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وها ح ي   و هللا با حرنم  يف  -يف ذلم  ابهن وصحي ن  أن اا اات ال يرء  إىل ن يا ، ون  ي 
 .-نل حيحني يف ق ة ش  نء أح  

فهذن  وه أن ن ركة تاءب ن ك  با يا ، فهن نألئواء أنفس   ل يتفقان حن  لى تشخي  اات نل اا ، 
يف أكثر أااكا ون تلفه ا نرس   يف ذلم، حن إن أ   هذه نف نرا وأقانها تش س شروئاد يتعذر وءا ها 

نفستشفيات. فلذلم، حي ةد للمسلمني وحي ةد ألرونح  : ال ي وغي نالستعنال بالفتاى مبات نفيه، ون ك  
بتغسيله وتكفي ه وجت يزه، مث إن نلقا    يف نلشريعة: أن نليقني ال يزنل بالشم، ونألصم بقاء اا كان  لى اا  

قى  لى نليقني أنه حيي، وهذن نلشم يلغى حن نتحق  اا كان. فاليقني: أنه حيي، ونلشم: أنه اات، ف و
 نلافا .

قع  ون نلقا    نلق مية نفش ار : ن يا  نفستقر ، هم هي كالع م  -رمح   هللا  -أاا نل ليم نلرنب : فهن نلعلماء 
 أو حيا ن حقيقيةن؟

اثالد  -ثلاهنا بالفريسة ونل ي ، فرنه : ن يا  نفستقر  مي-وهي أشوه نلقان   مبسرلت ا  -وتاضي  هذه نلقا    
لا رايه فريسةد فسق ه  لى نألر ، وأ ركت ا وهي يف نلرا  نأل ا ترف ، وأنه تعل   ل  نليقني أهنا  -

ق  ااته بالضربة أو ااته بالسق ة، فنئه تذكي ا، ف م حنك  برن هذه ن ركة حركةن ااءوةن للحك   يا ا، 
 شر يةد ااءوةد  مل ا؟ ي  لا ذكيت ا تكان ذكا د 

قالان: وصار  ذلم، مما ياءب نلعمم بالقا   : لا أن ذئواد بقر ب ا نلشا  و رءه أاعاهها وبقيه ترف ، 
وأ ركت ا قوم أن اات وذكيت ا: ف ذه ن ركة نل  تكان في ا هي حركة نفات، لكا كان ن ركة ااءا  د، 

 حاب ن يا  ن قيقية، ونقال: إهنا حيا ن حقيقيةن، فت ف  وكانم ذكيه ا  وءا  أ ر  للحيا ، هم ياءب نست
 نلذكا  فيحم أكل ا، أو نقال: إهنا ق  ااته بوقر نلذئب، ون ركة ال يةن ف ي كالع م؟ 

: أن نارأ د كانه Uنست ل نلذيا قالان: إن ن يا  نفستقر  حيا ن حقيقيةن مبا  وه يف ن  ي  نل حي   ا نل يب 
، وءاء نلذئب فوقر ب ا نلشا  ف احه، فر ركه نلشا  وهي يف آ ر راق ا،  تر ى   م ا     ءوم َسْل  

أكل ا. ف ذه نلتذكية وقعه     ن ركة، فاألئواء نلذيا يقالان: إنه  Uفكسرت ن نر مث ذكت ا، فرحم نل يب 
. يقالان: إن هذه ن ركة حركةن ال إرن يةن، وأن نف  نلقلب يعتن حركةد ال إرن يةد، اثم اا يق  حي ما يذب   ايهن
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. و اهر ن  ي   ن زنر نلو يمة مث يعلق ا، ف ى نلفخذ يض رب: فهن هذه ن ركة ال إرن يةن، ولكا هذن ضعي ن
حركةن ال يقا  اا ذكرناه: أن  انهر ن ركة اعمالن سا، واكامن باستقرنر ن يا  نست ا ند إلي ا، حن نتحق  أهنا 

إرن يةن، وب اءد  لى ذلم: فهن نلذ  يظ ر ويقاى اا حي  نألصم: أنه ال حيك  بافاته إال بع  أن تسكا 
 ءثته وي م ، كما ها نلشرن يف نفاتى.

ولكا بقي س نلن أ ان: فلا أن نألئواء وء ون    ند اا نفرضى، فاء ون أن ه اي ء ازند ونح ند حيتاج إليه فثم 
ِن أحاج للن از ا ه: كرن يكان هذن نل اع، و  ، وه اي اري ِ  ي وِ قلوه و اا ه ايهن هذن ن  از  لى اري

ِن ايئاان اا حياتهن واريِ يرءى بقاهه، ف م جياز سحب ن  از يف اثم هذن؟  ه اي اري

 ون انب: نع ، جياز سحوه، ال اا باب ن ك  مباته، ولكا اا باب تق س نألوىل و رء نففس   نأل ظ  مبا
، فهن ن يا  نل  يرءى بقاهها اق اةن  لى ن يا  نل  ال يرءى -وهذن اا يسمى بو"نالز حام"  -ها أ   

بقاهها، ونلقا   : أن نف لحة نفتيق ة اق اةن  لى نف لحة نفظ انة، ونف لحة نلرنءحة اق اة  لى نف لحة 
لب  لى نلظا هالكه وبقاء ن  از  ليه ال نفرءاحة. ف حا إذن رأي ا اا يغلب  لى نلظا سالاته، واا يغ

ا لحة فيه؛ لليرا اا ارضه: فهن ا نق م اا حيتاج إليه، ولذلم قال نلعلماء: لاأن ئويواد نحتيل إليه إلنقاذ 
 ، فري ما يق م؟-مبعى: أن ي قذ نفساد ونح  د  -نفسني، وال ميكا أن يعمم إال ل ف   ونح    

امالن  ] ) أسرع ا باجلنازة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  - وه هذن، فقاله قيم: يق م نألرءى للحيا . إذن 
  لى نلتحق  اا نفات، وال يشمم نل ار نل  ال يتحق  في ا اا اات نفيه.

في ا  ليمن  لى أنه ال ي وغي حو   ] ) أسرع ا باجلنازة ( [نفسرلة نلثانية يف هذه ن ملة: إذن قيم بعمام قاله: 
 اه  ا نلتغسيم ونلتكفني؛ اا أءم حضار قريوه. وق  شاع وذنع يف هذه نألزا ة تر ا نفاتى نفيه وتر

قال:  Uبالسا ات، ولرمبا ي  ر نفيه باأليام؛  ضار قرنبته، ونألصم يقتضي   م ءانز ذلم؛ ألن نل يب 
ا لا وء ت ضرور ن تقتضي "أسر ان با  از "، وقال: ) ال حيم  يفة اسل   أن توقى بني   رني أهله  . لك

ننتظار أهله: فهنه يُ تظر، وياض   لى ن ثة اا حيفظ ا اا نلتعفا حن حيضر أهله: كرن خُيشى ح ال ضرر ، 
أو يت   أهله أنه أوذ  أو ح م له ضررن، وحنا ذلم اا نألاار نل  حُيتاج في ا إىل تر ا نفيه، أو يكان 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                   (211رقم احلديث ) -كتاب اجلنائز  
 

  8808 

ونفوا ر  فيه، وحنا ذلم اا نألاار نل  ُيض ر في ا إىل نلتر ا،  نفيه و االد فيخشى اا نلضرر يف  ف ه
 فتستثى اا هذن نألصم.

بعي ند وقال: أري  أن أرى أ ، أو أرى نبي، فانتظرون وال ت ف اه حن آيت.  -كاب ه   -أاا إذن كان قريب نفيه 
؛ ألنه اق من إىل  اه أو شره، بتق س نفيه Uفلي  اا حقه ذلم؛ ألن ن   للميه ولي  للحي، وق  أار 

واا ه ا:  ل هذن ن  ي   لى أن للميه حقا ،  وإذن قال ونر ه، أو قال قريوه: نحوساه أو ننتظرون حن آيت. 
فهنه تق  م ا لحة نفيه  لى ا لحة قريوه، ولي  اا حقه أن ي الب بالتر ا، ويعتن ذلم  لماد للميه 

 ون ت نءد  لى حقاقه.

نإلسرنع با  از  إذن مُحم  لى نلعمام أيضاد: فيه  ] ) أسرع ا باجلنازة ( [: -ه نل ال  ونلسالم  لي -قاله 
ا لحةن للميه اا ء ة سالاته اا نلتعفا، وسالاته اا تغا نلو ن، فهن نفاتى يتضررون كثاند إذن تر رون، 

حراانن هل  اا نألفضم ونألكمم. ولرمبا  تفسخه ن ثة حن تعذر تغسيل ا، وهذن كله ضررن  لى نفاتى، و 
 مبا يكفم حقاق  ، ويضما اا هل   لى نألحياء. Uفناء ه   رسال هللا 

"ن َ از " بالفت : للميه نلذ   لى نلسرير،  ] ) أسرع ا باجلنازة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
، وقيم: ال فر ، وهي لغةن  الثةن وقالن و"ن م از ": للسرير، قيم: للسرير  ليه نفيه، وقيم: للسرير ب ون اي ه 

.   ال ن

قال بعِ نلعلماء: فيه  ليمن  لى أن نلس ة  ] ) أسرع ا باجلنازة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
ونألفضم إذن مُحله ن  از : أن يسرع سا يف نفشي، ونإلسرنع خيال  نإلب اء، وي وغي أن ي وه  لى  ال ة 

:  أحانل 

 ألوىل: أن ميشى با  از  اشياد ب يئاد.ن الة ن

 ون الة نلثانية: أن ميشى سا اشياد سريعاد ء ند، كاهلرولة ون ر .

 ون الة نلثالثة: أن ميشى سا بني نفشيتني: وها نلذ   ون نلرام ونخلوب.
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بكرنهيته؛ ألن  وأاا بال سوة للمشي ب يئاد: فهن هذن ن  ي  ي ل  لى أنه  الف نألوىل، وقال بعِ نلعلماء
نإلب اء يف نفشي با  از  ص ي  أهم نلكن ونخليالء، ولذلم أُار باإلسرنع؛ حن خيرج نفسل   ا ه   أهم 
نلغرور وأهم نلكن، فهنه رمبا كان يف ذلم ناعن اا نال تزنز بافاتى، و اا ه ا: ءاءت نلس ة باإلسرنع نلذ  

 خُيرج نفسل   ا هذن نخلل  نفذاام.

إلسرنع نلش ي : فهنه يضر بافيه، ولرمبا سق  اا  لى نل عش، ولرمبا تر ر  ركة ب نه: فخرج نخلارج، وأاا ن
 و رج شيءن اا خمرءه، ولذلم ال يسرع إسرن اد ش ي ند، وال ميشى بو ء ، وإمنا بني بني.

ته وتق ميه، ولذلم هذن نإلسرنع؛ فا فيه اا نلرف  بافيه بتعنيله   ر  Uقال بعِ نلعلماء: ق   لم نل يب 
، فهن نف اا إذن نحتضر، وكان يف  ,تقال ن  از : ق ااي، ق ااي. أ : إذن كانه خلا  ترءاه     هللا 

بالوشائر ن س ة، فاشتا  إىل هللا وأحب لقاء، هللا فرحب  8ننق اع  اا نل نيا وإقوال   لى ن  ر : بش ره هللا 
هللا لقاءه. مث بع  ذلم، بع  أن تُقوِ روحه وتُرف  إىل نلسماء، وتُفت  هلا أبانب نلسماء، كما  وه يف 

: "نكتوان كتاب  و   يف 8، حن ت ت ي إىل اا شاء هللا، فيقال هللا -رضي هللا   ه وأرضاه  -ح ي  نلننء 
، مث ر وه إىل نألر ؛ فهي ا  ا  لقته وفي ا أ ي ه"، فت زل روحه. وحي ئذ ، الشم أن نألفضم  ليني

] ) قإن تك صاحلةب: قخري  بقاله:  Uونألكمم: أن يوا ر سذه نلروح نل يوة، وهذن ها نلذ    اه نل يب 
،  >خلا  ت تظره اا هللا  : أن ن  ائز إاا أن ت ت ي-صلانت هللا وسالاه  ليه  -أ ن  تقدم هنا لليه ( [

. قال بعِ چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ   چۅ  ۉ  چ وإاا أن تُق م إىل شر   
نلعلماء: إن تم صا ةد وإن تم  ا ذلم. وهذن يف ح  نفسلمني، فمع اه: أن اا كان  لى صالح  ونستقااة  

يلقى اا  مله اا ئا ة هللا وارضا  هللا، ويف و ا  وبر  : فهنه يق  م إىل اا كان ا ه اا نخلا ونلن، وأن نلعو  س
، ولا ي ل  نلعو  ولا يزكا إال باإلميان باهلل  ,هذن  ليمن  لى فضم نل الح ونستقااة نلعو  وحوه هلل 

أنه إذن زكه نل ف   -صلانت هللا وسالاه  ليه  -وتاحي ه، ونإل الص له ونإلقوال  ليه، وكثر   وا ته. فوني 
أل ماهل : إن  اند فخان،  ,لعوا ه، وحفظه  8وصلحه ونستقااه: فههنا تق م خلا ، وذلم اا   ل هللا 

 وإن شرند فشر.
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"وإن تم ساى  ] ) ولن تك س ى ذلك: قشر  تضع نه عن رقابكم ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ال ق
  لى حال   ا حال نل الح. هذن حيتمم أاريا: -أ : صاحب ن  از   -ذلم" أ : إن كانه ن  از  

عان فرنئِ هللا، وال نألار نألول: أن يكان اا نفسلمني نلذيا ي ت كان ح و  هللا، ويغشان اارم هللا، ويضي
 لي  ، فع   ذلم يكان نفعى "فشري تضعانه  ا رقابك " أ : أن اثم هذن نلفاءر  8يوالان مبا أوءب هللا 

لي  خبلي   أن يكان يف هذن نفكان. ولذلم قال بعِ نلعلماء: يف هذن  ليمن  لى أنه ي وغي للمسل  أن ال 
تضعانه  ا رقابك " وذلم يف حال فسا  صاحب ن  از   قال: "فشري  Uيُ اا صحوة نلفنار؛ ألن نل يب 

 .8وبُع ه  ا هللا 

ويف هذن  ليمن  لى أن  اانزيا نلعوا  او يةن  لى نخلا ونلشر، وأن اا أئاع هللا ونتقاه: فهنه  لي ن بكم  ا ، 
حيوه ويرضى، وأن  وأن اا   اه و ا نه:  لي ن بكم شر  . نسرل هللا نلعظي  رب نلعرف نلكرس أن يافق ا فا

 يع م ا اا نلغي ونهلاى.


